
 



Η ζωγραφική, όπως και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, εκφράζει την εποχή 
της. Έχει μεγάλη ιστορία και συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη, τη 

διαμόρφωση και τα στάδια πολιτισμού του ανθρώπου. 
 



 
 

• Σπηλαιογραφία, Ισπανία • Δείγματα ζωγραφικής, ενδεικτικά 
υψηλού επιπέδου τέχνης, έχουμε 
κατά την ύστερη παλαιολιθική 
εποχής (30.000-12.000 π.Χ.) 
Βρέθηκαν μέσα σε σπήλαια, που 
ήταν η πρώτη ανθρώπινη 
κατοικία. Καθώς μάλιστα ο 
πρωτόγονος άνθρωπος 
ασχολιόταν μόνο με το κυνήγι για 
να εξασφαλίσει την επιβίωσή του 
οι πρώτες ζωγραφιές παρίσταναν 
ζώα και κυνήγι  ζώων. Τα ζώα, 
(συνήθως συμπλέγματα), έχουν 
φυσικότητα και κίνηση. Κυρίαρχο 
χρώμα  είναι το κόκκινο. 



Σπηλαιογραφία στα σπήλαια της Niaux, Γαλλία 





 
 
• Η ζωγραφική στην Κρήτη 

έφτασε επίσης σε πολύ υψηλό 
επίπεδο, όπως δείχνουν οι 
τοιχογραφίες από τα 
ανάκτορα της Κνωσού, (2.000 
π.Χ.). Χαρακτηριστικά της 
είναι η ευλυγισία, η χάρη, η 
ζωντάνια της ζωής, το πολύ 
φως και  τα χαρούμενα 
χρώματα. 
 

• Οι Κρητικοί ζωγράφοι 
εκφράζουν στα έργα τους το 
χαρούμενο και ηλιόλουστο 
εξωτερικό περιβάλλον τους 
και την ανεμελιά της δικής 
τους ζωής. 



Ταυροκαθάψια, Κνωσσός 



Οι γαλάζιες κυρίες, Μινωικό ανάκτορο Κνωσού 



Ο πρίγκιπας με τα κρίνα(νεοανακτορική φάση, 1550, Κνωσός) 
H παριζιάνα , Κνωσός 



ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΉ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
 • Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, τους 

οποίους απασχολούσε πολύ η 
αιωνιότητα (γι' αυτό και 
ταρίχευαν τους νεκρούς), 
αποτυπώνουν  στα έργα τους 
τις μεταθανάτιες δοξασίες, τις 
απόψεις τους  για την 
εξασφάλιση της αιωνιότητας. 
Ζωγράφιζαν στους τοίχους 
του εσωτερικού των τάφων 
σκηνές από την οικογενειακή 
ζωή του νεκρού και σκηνές 
από τη δράση του εν ζωή ( 
βασιλιάς, πολεμιστής) . 
Ζωγραφίζουν τα πρόσωπα 
συνήθως  σε στάση προφίλ 
και δε αποδίδουν  τη 
διάσταση του βάθους. 







 

 
• Δύο κυρίες της αυλής πάνω σε άρμα, Τίρυνθα 

 
Η ζωγραφική, από την Κρήτη, 
διαδόθηκε στην κυρίως Ελλάδα από 
τα ενδιάμεσα νησιά και μέσω του 
εμπορίου. Η τέχνη της Κρήτης δεν 
επιβλήθηκε στην κυρίως Ελλάδα 
αλλά προσαρμόστηκε  και τα 
μινωικά χαρακτηριστικά 
αφομοιώθηκαν. Η αφομοίωση έγινε 
κάπως απότομα, γι' αυτό, όπως 
δείχνουν οι τοιχογραφίες από τ' 
ανάκτορα των Μυκηνών και της 
Τίρυνθας, η πρώτη ζωγραφική 
παρουσιάζει μια μονοτονία και μια 
βαρύτητα στις κινήσεις. Δηλαδή 
αφαίρεσαν από την κρητική 
ζωγραφική την απόλυτη ελευθερία 
της, που της χάριζε μεγάλη γοητεία.  



Γυναικεία Πομπή από το ανάκτορο Θηβών 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας 



Δαίμονες, Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο 



 

• Επειδή οι αρχαίοι ΄Ελληνες ζωγράφοι ζωγράφιζαν σε επιφάνειες που φθείρονταν 
εύκολα δεν έχουν σωθεί πολλά έργα τους . Ευτυχώς  οι ακριβείς  περιγραφές του 
Παυσανία και του Πλίνιου μας δίνουν ακριβή στοιχεία ώστε να μπορούμε να 
αποκαταστήσουμε αρκετά έργα. 

• Δημιουργός της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής θεωρείται ο Πολύγνωτος, που 
ίδρυσε την Αττική Σχολή. 

  απόδωσε προοπτικά τα αντικείμενα και στις φυσικές τους διαστάσεις, ώστε να 
φαίνονται τα σκιερά και τα φωτεινά τους μέρη. 

   πρόσθεσε στα χρώματα το μπλε και το πράσινο.  
 διακόσμησε πολλά αρχαία μνημεία και από την τέχνη του επηρεάστηκε και η 

αγγειογραφία. 
         
 
 
 

 Νέκυια, του Πολύγνωτου (προσπάθεια αναπαράστασης της τοιχογραφίας) 



• Σπουδαίος συνεχιστής του Πολύγνωτου ήταν ο Αγάθαρχος, που ήταν 
και ο πρώτος σκηνογράφος της αρχαίας τραγωδίας. Σημαντικός 
επίσης ζωγράφος ήταν ο Απολλόδωρος, που εκμεταλλεύτηκε τη 
φωτοσκίαση για ν' αποδώσει τους όγκους. Ο Απολλόδωρος ήταν 
πολύ ονομαστός και τράβηξε στην Αθήνα πλήθος καλλιτεχνών. 
Μερικοί, όπως ο Ζεύξις και ο Παράσιος, έγιναν διάσημοι. 
 

• Ζωγραφική παράσταση της αρπαγής της Περσεφόνης πάνω σε θρόνο στην Πέλλα 



 
 
 
 

• Η συκοφαντία του Απελλή. Πίνακας που 
εμπνεύστηκε ο Μποτιτσέλλι από το ομώνυμο έργο 
του Απελλή, σύμφωνα με περιγραφή του 
Πλούταρχου 

•  Όμως ο  μεγαλύτερος ζωγράφος 
των αρχαίων ελληνικών εποχών 
θεωρείται ο  Απελλής. 
 

• Ήταν επίσημος ζωγράφος του 
Φιλίππου, του Μεγάλου 
Αλέξανδρου και των διαδόχων. Ο 
Απελλής είχε μεγάλη 
καλλιτεχνική κατάρτιση, 
θεωρητική και τεχνική. 

•  Ήταν μεγαλοφυής ζωγράφος, με 
φυσική καλαισθησία και άγρυπνο 
κριτικό πνεύμα. Με τους πίνακές 
του με θέμα τον Αλέξανδρο και 
τις μάχες που έδωσε ανοίγει την 
ελληνιστική εποχή. 

•  Παράλληλα με τον Απελλή, 
δημιουργούν και άλλοι μεγάλοι 
ζωγράφοι όπως ο 
Ασκληπιόδωρος, ο Πρωτογένης, 
ο Αετίων κ.ά. 



 
 Η ρωμαϊκή ζωγραφική 

είναι καθαρά 
επηρεασμένη από την 
ελληνική και την 
ετρουσκική  και 
αναπτύχθηκε κυρίως στη 
διακοσμητική. 

 

 

 Τοιχογραφία της Πομπηίας : «ο 
Αχιλλέας και η Βρισηίδα» 

" 



Ζευγάρι Ρωμαίων, Τοιχογραφία από την  Πομπηία 
Γυναίκες, Φρέσκο από την Πομπηία 



 
• Στο Βυζάντιο αναπτύχθηκε η 

θρησκευτική ζωγραφική, που 
κυρίως χρησίμευε για τη 
διακόσμηση των εκκλησιών. 
 

• Η ασκητική ζωή των 
χριστιανών, η πίστη τους ότι η 
παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρη 
και ασήμαντη, δημιουργούν 
μια νέα τεχνοτροπία. Οι 
καλλιτέχνες εκφράζουν τα 
θέματά τους με συμμετρική 
ισορροπία, με κάποια 
ακαμψία, με αυστηρότητα και 
κάποια μεγαλοπρέπεια. 
Αντλούν τα θέματά τους από 
το χριστιανικό βίο. 

 
Αντρέι Ρουμπλιώφ: "Η Γέννηση", 1405 





Ο Κύριος, Εμμ. Πανσέληνος, Πρωτάτο Αγίου Όρους 



Ανάσταση. Τοιχογραφία, 1315-1320. 
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, παρεκκλήσιο 



Τοιχογραφία. Βαϊοφόρος. Μετέωρα, μονή Αγίου Νικολάου 

Αναπαυσά, καθολικό 



 
• Θόλος σε αίθουσα του Αλκαζάρ • Οι Άραβες στράφηκαν 

μόνο προς τη 
διακοσμητική, επειδή ο 
Μωάμεθ καταδίκαζε τη 
ζωγραφική. Τα 
διακοσμητικά τους 
στοιχεία τα πήραν κυρίως 
από το φυτικό κόσμο και 
τα χειρίζονταν με τέτοια 
λεπτότητα, ώστε μας 
έδωσαν τα περίφημα 
"αραβουργήματα". 

 





 
Δ • Στη Δύση, η ζωγραφική είναι 

επηρεασμένη από τη βυζαντινή 
τέχνη. Οι ανακατατάξεις βέβαια 
των λαών φέρνουν αναστάτωση 
και μεταβολές στην τέχνη και την 
προετοιμάζουν για τη μεγάλη 
άνθηση της Αναγέννησης. Όλες 
οι τεχνοτροπίες, που 
αναπτύχθηκαν στο μεσαίωνα, 
δεν έβλεπαν τον άνθρωπο σαν 
ξεχωριστό άτομο, αλλά σαν 
μέλος ενός συνόλου. Έτσι, όλη η 
καλλιτεχνική παραγωγή αυτής 
της περιόδου παρουσιάζει 
μεγάλη ομοιομορφία. 
 

Δείγμα ιστορημένου χειρογράφου 



• Τζιότο, Ένθρονη 

Παναγία με το  Βρέφος (Ουφίτσι, 
Φλωρεντία) 

 



Ιερώνυμος Μπος 



Γοτθική εικόνα, Palazzo Publico, Σιέννα, Ιταλία  



 • Όταν όμως  με τα χρόνια  και μετά 
την  εμφάνιση της τυπογραφίας το 
θεοκρατικό πνεύμα και η 
συντηρητικότητα άρχισαν να 
υποχωρούν, εμφανίστηκε πρώτα 
στην Ιταλία και έπειτα  στην 
υπόλοιπη  Ευρώπη η πνευματική και 
καλλιτεχνική  κίνηση του 15ου αι. 
που ονομάστηκε Αναγέννηση. Η 
Αναγέννηση ήταν προσπάθεια 
κατάργησης των παλαιών κανόνων 
και κυριαρχίας των κλασικών αξιών 
στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωγραφική 
της Αναγέννησης εκφράζει την 
επιστροφή στη φύση, την 
παρατήρηση, τη μελέτη και την 
απόδοση όλης αυτής της κίνησης.  
 
 
 

Πορτρέτο γυναίκας , Μποτιτσέλλι 



Μιχαήλ Άγγελος, Η δημιουργία του Αδάμ, Καπέλα Σιξτίνα 



Ραφαήλ, Η Σχολή των Αθηνών 



•  Κατά την πρώτη περίοδο της Αναγέννησης από 
τα μέσα του 15ου αι. μέχρι το τέλος του 
εμφανίστηκαν κυρίως οι μαθητές του Τζιότο:  ο 
Πάολο Ουτσέλλο (1397-1475), ο Ντομένικο 
Βενετσάνο (1402-1461) ο γεμάτος ανθρώπινο 
πάθος Φιλίππο Λίππε (1406-1469).  

• Αλλά η μεγάλη περίοδος, η ακμή της 
Αναγέννησης, είναι ο 16ος αι. 
 

• Τότε μεσουρανεί ο  Ντα Βίντσι, που είναι μια 
από τις πιο πολυσχιδείς προσωπικότητες  της 
ιστορίας της ανθρωπότητας. 

•  Ο Ντα Βίντσι (1452-1516) ανήκει στη 
φλωρεντιανή σχολή. Το έργο του, βαθύ 
συγκρατημένο  και μεγαλειώδες, είναι μικρό σε 
όγκο, γιατί ο Ντα Βίντσι ασχολήθηκε 
παράλληλα με έρευνες, μελέτες και 
επιστημονικά πειράματα. Η θρυλική 
"Τζιοκόντα" του (Μουσείο του Λούβρου), ο 
"Μυστικός Δείπνος", (περίφημη τοιχογραφία 
στη μονή της "Παναγίας με τους Σταλακτίτες" 
κ.α. είναι πραγματικά αριστουργήματα. 



 

• Η δεύτερη μεγάλη μορφή 
είναι ο Ραφαήλ Σάντσιο 
(1488-1520), που 
καταξιώθηκε πολύ νωρίς 
στην τέχνη . Έργα του είναι: 
"Παναγία Σιξτίνα" (στο 
Μουσείο της Δρέσδης), η 
"Ντισπούτα" και ο 
"Παρνασσός", τοιχογραφίες 
σε αίθουσες του Βατικανού 
και η γοητευτική "Παναγία 
Μητέρα". Και τρίτος 
μεγάλος ζωγράφος είναι ο 
Μιχαήλ Άγγελος, που 
έδωσε στη ζωγραφική 
καταπληκτική 
πλαστικότητα. 



Ανάληψη της Παρθένου, π. 1516-8, λάδι 
σε ξύλο, 690 x 360 εκ., Santa Maria 

Gloriosa dei Frari, Βενετία 

 

 

• Γύρω από αυτούς τους 
εκπρόσωπους της 
φλωρεντιανής σχολής, 
δημιούργησαν πολλοί 
αξιόλογοι ζωγράφοι: 
Μάρκος ντ’ Ογγιόνε, ο 
Περουτζίνο, ο Βόγγα κ.ά. 
Η σχολή της Βενετίας, 
που είχε καλλιτεχνική 
παράδοση, μας έδωσε 
τον περίφημο Τιτσιάνο 
(1477-1577). Ο Τιτσιάνο 
ασχολήθηκε με όλα τα 
είδη της ζωγραφικής και 
δεν αστόχησε σε κανένα. 



Αδάμ και Εύα, 1507, ελαιογραφία 

 

 

• Στη Γερμανία 
εκπρόσωπος της 
αναγέννησης είναι ο 
Ντίρερ (1471- 1528), 
έργα του οποίου είναι: 
"Παναγία, των ρόδων", 
"Απόστολοι", 
"Οικογένεια Σατύρων", 
"Ο άσωτος υιός" κλπ.  



Γαμήλιο πορτρέτο του Ρούμπενς με τη 
σύζυγό του 

 

• Στο Βέλγιο και στην Ολλανδία η 
φλαμανδική σχολή σημειώνει 
λαμπρή άνθηση. Ο Ρούμπενς, 
μάγος της πλαστικότητας και των 
χρωμάτων, είναι περίφημος στις 
συνθέσεις με πολλούς ανθρώπους. 
Είχε πολλούς μαθητές, μεταξύ των 
οποίων ίσως και το σπουδαίο 
ζωγράφο Βαν Ντάυκ. 
Χαρακτηριστικά έργα του 
Ρούμπενς (1577- 1640) είναι τα 
εξής: "Δευτέρα Παρουσία", "Η 
αρπαγή των θυγατέρων του 
Λευκίππου", "Η μάχη των 
Αμαζόνων", "Η Ελένη Φουρμάν και 
δυο παιδάκια" καθώς και διάφορες 
"Αυτοπροσωπογραφίες" του. Ο 
Βαν Ντάυκ, εμπνευσμένος από το 
έργο του συμπατριώτη του 
Ρούμπενς, αλλά με έντονη δική του 
προσωπικότητα, ασχολήθηκε με τις 
προσωπογραφίες. 
 



  Ο Βαν Ντάυκ, 
εμπνευσμένος από το 
έργο του συμπατριώτη 
του Ρούμπενς, αλλά με 
έντονη δική του 
προσωπικότητα, 
ασχολήθηκε με τις 
προσωπογραφίες. 

 



Η Σάσκια ως Φλώρα, 1641, λάδι σε 
ξύλο, 97,7x82,2 εκ., Staatliche 

Kunstsammlungen, Δρέσδη 

• Η Ολλανδία έχει να 
επιδείξει πραγματικά ένα 
γίγαντα της ζωγραφικής, 
τον Ρέμπραντ (1606-
1669). Ο Ρέμπραντ 
εκμεταλλεύτηκε όσο 
κανένας άλλος,  την 
εντύπωση που 
δημιουργεί η αντίθεση 
σκιάς και φωτός, για να 
εκφράσει τις εικόνες του.  



Διαμερισμός των ιματίων του Χριστού, 
1577-9, λάδι σε μουσαμά, 285 x 173 εκ., 

Τολέδο, Καθεδρικός Ναός 
 

• Στην Ισπανία μεγάλοι 
εκπρόσωποι της Αναγέννησης 
είναι ο Βελάσκουεθ, ο 
Θεοτοκόπουλος και ο Μουρίλλο.  

• Ο Βελάσκουεθ μιλάει με το έργο 
του για την ψυχή του ισπανικού 
λαού.  

• Ο Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο) 
εκφράζει τον καθολικισμό και ένα 
μυστικισμό που τον διακρίνει. 

•  Ο Μουρίλλο δίνει με αφέλεια 
και χάρη τις λαϊκές σκηνές. 
 

• Μ' όλους αυτούς τους 
εκπρόσωπους κλείνει η 
ζωγραφική περίοδος της 
Αναγέννησης, που άντλησε τα 
θέματά της από τη φύση, την 
κοσμική και την οικογενειακή ζωή 
καθώς και από τη θρησκευτική 
ζωή. 

Ο 



• Λαοκόων (Θεοτοκόπουλος) 

• Αναπτύχθηκε κατά την τελευταία 
περίοδο της Αναγέννησης στην 
Ιταλία και ειδικότερα από το 1520. Ο 
όρος προέρχεται από το λατινικό 
“manierus” που σημαίνει τρόπος. Σε 
αντίθεση με τα Aναγεννησιακά 
ιδεώδη, τα οποία αναζητούσαν τη 
ρεαλιστική απεικόνιση των φυσικών 
αναλογιών, οι εκφραστές του 
μανιερισμού απεικονίζουν 
υπερβολικά παραμορφωμένες 
φιγούρες, κυρίως μέσω της 
επιμήκυνσης των ανθρώπινων 
χαρακτηριστικών ή με τη χρήση 
εξεζητημένων στάσεων, προκειμένου 
να καλλιεργηθεί μία συναισθηματική 
ένταση. 

• Από τους κύριους εκφραστές είναι:  
Parmigianino, Bronzino, El Greco 



Αίθουσα των Γιγάντων, 
Μάντοβα, Τζούλιο Ρομάνο 



 
• Λιμάνι στο ηλιοβασίλεμα  

(Claude Lorrain ) 
 

• Καλλιτεχνικό ρεύμα που ξεκίνησε 
γύρω στα 1550 ως αντίδραση 
στον εξεζητημένο μανιερισμό και 
θεωρεί ως ιδανικό την ελληνο-
ρωμαϊκή αρχαιότητα. Οι 
καλλιτέχνες κάνουν στροφή στα 
αρχαία πρότυπα και ιδανικά. Η 
λογική κυριαρχεί πάνω στο 
συναίσθημα και τη φαντασία. 
Επιδιώκεται η τελειότητα, η 
αρμονία και η ισορροπία. 
Εκφράζει την επιστροφή στο 
ρετρό, προτείνοντας 
συγκροτημένη κίνηση, απαλές 
αντιθέσεις και αυστηρά 
περιγράμματα. 

• Από τους κύριους εκφραστές 
είναι:  Nicolas Poussin, Annibale 
Carracci, Claude Lorrain  



 
• “Βάκχος”  (Caravaggio (1597)) 

• Ξεκίνησε στις αρχές του 1600 στη Ρώμη. 
Το μπαρόκ επιδιώκει να θαμπώσει με 
τον όγκο, τα πολύπλοκα σχέδια και τη 
φορτική πολυτέλεια της διακόσμησης, το 
στήσιμο του έργου και το θεατρικό ύφος. 
Η επιτυχία του οφείλεται σε ένα μεγάλο 
βαθμό και στη στήριξη της καθολικής 
εκκλησίας, η οποία χρησιμοποίησε την 
τεχνοτροπία του και το δραματικό του 
ύφος για την αναπαράσταση πολλών 
θρησκευτικών θεμάτων που 
προκαλούσαν τη συναισθηματική 
συμμετοχή του θεατή. Από τους κύριους 
εκφραστές είναι:  Rubens, Anton van 
Dyck, Caravaggio, Velázquez, Rembrandt, 
Pietro da Cortona  



Ροκοκό 
 

• “Η κούνια” {Fragonard (1767)} 

• Γεννήθηκε στη Γαλλία στις αρχές 
του 1700.. Τα έργα προσπαθούν 
να αποτυπώσουν τις ευχάριστες 
καθημερινές σκηνές, με 
ειδυλλιακά τοπία και πρόσωπα 
από την αριστοκρατία σε 
διάφορες ασχολίες, ξεφεύγοντας 
από τα αυστηρά όρια που 
επέβαλλε η εκκλησία. Τα 
χρώματα είναι απαλά  και 
διάφανα με τόνους παστέλ, 
χωρίς βαθιές φωτοσκιάσεις. 
Προσπαθούν να προσδώσουν 
στα έργα έναν τόνο χαριτωμένο, 
ανάλαφρο και μια κομψότητα. 
Επίσης η ζωγραφική πορτραίτων 
ήταν πολύ διαδεδομένη αυτή την 
εποχή. 

• Από τους κύριους εκφραστές 
είναι:  Jean-Antoine Watteau, 
Boucher, Canaletto, Hogarth, 
Fragonard 



 Γεννήθηκε ως αντίδραση στο μπαρόκ και στο ροκοκό, στα 1760, στη Ρώμη. Στα νεοκλασικά 
έργα παρατηρείται η υπεροχή του σχήματος αντί του χρώματος, τα κλειστά περιγράμματα, το 
ευδιάκριτο σχέδιο και η αποφυγή των βίαιων χρωματικών αντιθέσεων. Είναι πίνακες αυστηρών 
και συντηρητικών κανόνων και αναλογιών. Τα θέματα είναι παρμένα κυρίως από την αρχαία 
Ρώμη και την Ελλάδα, με εξιδανίκευση του γυμνού ανθρώπινου σώματος, κυρίως σε παγερές 
στάσεις. Είναι μια απόπειρα επιστροφής στην αρχαιότητα.  
Από τους κύριους εκφραστές είναι:  Anton Raphael Mengs, Jacques-Louis David, Ingres  

 
 

 
   
 
                                                                           “Σαβίνες”, David (1785) 

 



 
• “Η ελευθερία οδηγεί το λαό”, Delacroix (1830) • Καλλιτεχνικό ρεύμα που ξεκίνησε 

στη Γερμανία γύρω στο 1800. 
Χαρακτηρίζεται από έργα που έχουν 
πλούσια χρώματα και αδρές πινελιές 
που δεν ακολουθούν πιστά τα 
περιγράμματα. Αυτή η ελευθερία, σε 
συνδυασμό με τα γεμάτα κίνηση και 
ενέργεια θέματα, προκαλούν στον 
θεατή όμορφα συναισθήματα και 
του διεγείρουν τη φαντασία. Οι 
ζωγράφοι αντλούν τα θέματά τους 
από τη σύγχρονη εποχή και το 
περιβάλλον με μια ιδιαίτερη αγάπη 
για τα εξωτικά θέματα και για τους 
αγώνες των λαών για την ελευθερία. 

• Από τους κύριους εκφραστές είναι:  
Goya, Delacroix, Turner, David 
Friedric, Théodore Gericault  



 
“New Orleans Cotton Exchange”,Degas 
(1873)  

• Γεννήθηκε στη Γαλλία γύρω στα 
1840. Είναι η ζωγραφική της 
πραγματικότητας. Ζωγραφίζω αυτό 
που βλέπω, ότι είναι αληθινό. Τα 
έργα χαρακτηρίζονται από την 
έλλειψη καλλωπισμού, καθώς 
παρουσιάζουν το θέμα όπως 
πραγματικά είναι χωρίς να το 
ωραιοποιούν. Επίσης δίνουν θέση 
πρωταγωνιστή ακόμη και στα 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα, 
εμφανίζοντας με ειλικρίνεια τη 
σκληρή καθημερινότητά τους. 
Όμορφες φωτοσκιάσεις, ζωντανά 
χρώματα απλωμένα με αδρές 
πινελιές, πράγματα, ζώα και 
άνθρωποι ρεαλιστικά αποτυπωμένα. 
Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 
ρεαλισμού είχε και η εφεύρεση της 
φωτογραφικής μηχανής. 

• Από τους κύριους εκφραστές είναι:  
Gustave Courbet,  Édouard Manet, 
Edgar Degas, Daumier, Millet 



 
• “Λιβάδι με δέντρα”, Corot (1870) 

• Ξεκίνησε στη Γαλλία γύρω 
στα 1860 . Ο όρος 
προέρχεται από τη λατινική 
λέξη “natura” που σημαίνει 
η φύση. Είναι ένα είδος 
ρεαλιστικής ζωγραφικής. Οι 
νατουραλιστές 
ζωγραφίζουν κυρίως τοπία 
αλλά και ανθρώπους 
ψυχρά, αμέτοχα, όπως ένα 
αντικείμενο. Έχει 
περιγραφικό χαρακτήρα και 
καταγράφει τα πράγματα 
πιστά, με συνθέσεις και 
χρωματικούς τόνους 
καλοδουλεμένους. 

• Από τους κύριους 
εκφραστές είναι:  Théodore 
Rousseau, Camille Corot  



ΙΜΠΡΕΣΣΙΟΝΙΣΜΟΣ 
 

• “Η κα Μονέ”, Monet (1875) 

• Αναπτύχθηκε γύρω στα 1870, στη 
Γαλλία και προέρχεται από τη λέξη 
“Impressionism” που σημαίνει 
“εντύπωση”. Πρόκειται για  την 
μετάβαση από το αντικειμενικό στο 
υποκειμενικό. Ο καλλιτέχνης 
αποτυπώνει υποκειμενικά το θέμα, 
σύμφωνα με την εντύπωση που του 
προκαλεί εκείνη τη στιγμή. Κύρια 
χαρακτηριστικά του ιμπρεσιονισμού 
είναι τα ζωντανά χρώματα, κυρίως με 
χρήση των βασικών χρωμάτων, 
έμφαση στην αναπαράσταση του 
φωτός, μικρές και συχνά εμφανείς 
πινελιές, σπάνια χρήση του μαύρου 
χρώματος και για πρώτη φορά η 
ζωγραφική σε ανοιχτούς χώρους (en 
plein air). Από τους κύριους 
εκφραστές είναι:  Corot, Monet, Sisley, 
Renoir, Pissarro, Hokusai, Gustave 
Caillebotte, Toulouse-Lautrec  



 
• “Cafe Terrace at Night”, Van Gogh (1888) 

 
• Αποτελείται από διάφορα 

καλλιτεχνικά ρεύματα που 
ξεκίνησαν γύρω στα 1880 και 
αποτελούν επέκταση του 
ιμπρεσιονισμού. Οι μετα-
ϊμπρεσιονιστές ζωγράφοι 
εξακολουθούν να διατηρούν τα 
χαρακτηριστικά του 
ιμπρεσιονισμού, ωστόσο 
επιδιώκουν να προσδώσουν 
μεγαλύτερο συναισθηματισμό 
στα έργα τους, χωρίς όμως να 
αποτελούν μια ομάδα με κοινά 
χαρακτηριστικά. Έτσι 
εμφανίζονται μεμονωμένοι 
καλλιτέχνες μεδικό τους στυλ 
ζωγραφικής. 

• Από τους κύριους εκφραστές 
είναι:  Paul Cézanne, Paul 
Gauguin, Vincent van Gogh. 
 



 
• “Η Ευρώπη και ο ταύρος”, Moreau 

(1869) 

• Εμφανίστηκε γύρω στα 
1885. Στα έργα  κυριαρχεί 
η σύνθεση και η 
προσπάθεια της 
έκφρασης ιδεών μέσω 
σχημάτων. Μέσα από τα 
μάτια της ψυχής και της 
φαντασίας ζωγραφίζουν 
θέματα με συμβατικό 
χαρακτήρα. 

• Από τους κύριους 
εκφραστές είναι:  Gustave 
Moreau, Puvis de 
Chavannes, Klimt, Giorgio 
de Chirico 



 
• “Το φιλί”, Gustav Klimt (1908) • Δημιουργήθηκε γύρω στα 1890. 

Το κίνημα προέρχεται από το 
Γαλλικό “Art Nouveau”, που 
σημαίνει “Νέα Τέχνη”. Ένα 
βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 
των έργων είναι η επιτήδευση 
της μορφής. Οι καλλιτέχνες 
χρησιμοποιούν συχνά 
διακοσμητικά σχήματα, μοτίβα 
λουλουδιών, αραβικά και 
γραμμικά ελικοειδή σχήματα. 
Σημαντικός καλλιτέχνης της Αρ 
Νουβό, είναι ο καταλανός 
αρχιτέκτονας Antoniο Gaudí. 

• Από τους κύριους εκφραστές 
είναι:  Alfons Mucha, Gustav 
Klimt  



 
• “Weilheim Maria's square”, Kandinsky 

(1909) 

• Αναπτύχτηκε το 1900. Ο όρος 
εξπρεσιονισμός προέρχεται 
από τον λατινικό όρο 
“expressio” που σημαίνει 
“έκφραση”. Οιεξπρεσιονιστές 
ζωγράφοι  ασχολούνται με την 
έκφραση της σκέψης και των 
συναισθημάτων. Πρόκειται 
για μια τέχνη που εκφράζει τις 
εσωτερικές αναζητήσεις  και 
τις ψυχικές αγωνίες των 
καλλιτεχνών μέσα από έντονα 
χρώματα, επιθετικές φόρμες,  
περίπλοκες συνθέσεις και την 
παραμόρφωση του 
ανθρώπινου σώματος και του 
προσώπου. Από τους κύριους 
εκφραστές είναι:  Wassily 
Kandinsky, Edvard Munch, 
Kirchner, Georges Rouault  



 

• “Γυναίκα με μωβ παλτό”, Matisse (1937) 

• Εμφανίστηκε γύρω στο 1905 στη 
Γαλλία και είχε πολύ μικρή διάρκεια 
ζωής. Η έννοια φωβισμός προέρχεται 
από τη γαλλική λέξη “fauve” που 
σημαίνει αγρίμι και δεν θα πρέπει να 
συγχέεται με την ελληνική λέξη 
“φόβος”. Η ονομασία δόθηκε σε μια 
ομάδα καλλιτεχνών της εποχής που 
ζωγράφιζαν με μια αγριότητα. Τα 
έργα χαρακτηρίζονται από την 
απλότητα στις μορφές και στα 
έντονα χρώματα που απλώνονται 
πλακάτα, με ελεύθερη πινελιά στον 
καμβά. Συνθέσεις συχνά με έντονα 
περιγράμματα και έλλειψη 
προοπτικής. 

• Από τους κύριους εκφραστές είναι:  
Matisse, Derain  



 • “Γυναίκα με κιθάρα”, Braque (1913) 

• Αναπτύχθηκε λίγο πριν το 
1910 στο Παρίσι. Οι ζωγράφοι 
προσπαθούσαν να 
αποτυπώσουν απόψεις του 
θέματος από διαφορετικές 
γωνίες, με διαιρέσεις και 
επανασυνθέσεις αντικειμένων 
σε πιο αφηρημένες μορφές. 
Είναι από τα πιο δυσνόητα 
έργα και χρειάζεται εμπειρία 
και προσοχή για να 
αξιολογηθούν. 

• Από τους κύριους εκφραστές 
είναι:  Georges Braque, Pablo 
Picasso  



 



 • “Η Μόνα Λίζα με μουστάκι”, 
Duchamp (1919) 

• Καλλιτεχνικό κίνημα που εμφανίστηκε κατά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γύρω στα 1915, 
στην Ελβετία. Η προέλευση του όρους 
"ντανταϊσμός" αμφισβητείται μέχρι 
σήμερα, άλλα γενικά εκφράζει το 
παράλογο, το φανταστικό, την επίθεση 
εναντίον κάθε κατεστημένου της εποχής. 
Έμπνευσή τους αποτελούσαν κατά κανόνα 
οι μηχανές και οι ανθρώπινες φιγούρες 
τους θύμιζαν περισσότερο ρομπότ. 
Επέλεγαν στην τύχη σχήματα και εικόνες, 
καθώς και διάφορα υλικά, όπως μαλλί, 
ξύλο, φωτογραφίες, χαρτί, σκουπίδια, 
δημιουργώντας εφήμερα έργα που 
συνδύαζαν τη γλυπτική με τη ζωγραφική. 
Οι ζωγράφοι προσπαθούσαν να περάσουν 
μηδενιστικές φιλοσοφικές τάσεις και 
μεταξύ των άλλων ήταν και μια 
διαμαρτυρία ενάντια στη βαρβαρότητα 
του πολέμου. 

• Από τους κύριους εκφραστές είναι:  Francis 
Picabia, Marcel Janco, Jean Arp, Hans 
Richter, Marcel Duchamp  



 
• “Οι προκλήσεις του Άγιου 

Αντωνίου”, Dalí (1946) 

• Γεννήθηκε γύρω στο 1920 στο 
Παρίσι ως αντίδραση στην 
καταστροφικότατα του 
Ντανταϊσμού. Ήταν ένα ευρύτερο 
καλλιτεχνικό και πολιτικό ρεύμα, 
σαν επαναστατικό κίνημα, με μια 
ευρύτερη αναθεώρηση των 
αξιών της ανθρώπινης ζωής με 
ιδρυτή τον ποιητή André Breton. 
Ονειρικές καταστάσεις 
ζωγραφισμένες με συμβατικό 
τρόπο. Πραγματικά και 
ρεαλιστικά στοιχεία 
συνυπάρχουν σε συνθέσεις που 
είναι πέρα από τη λογική και τη 
φαντασία. 

• Από τους κύριους εκφραστές 
είναι:  Giorgio de Chirico, 
Salvador Dalí, Joan Miró  



 
• "Senecio«, Paul Klee (1922) 

• Δημιουργήθηκε γύρω στα 1925 στο 
Βερολίνο. Η λέξη Μπαουχάους 
προέρχεται από τη γερμανική λέξη 
“Bauhaus” που σημαίνει “σπίτι του 
αρχιτέκτονα” Το ύφος της σχολής 
Μπαουχάους επέδρασε καταλυτικά 
στην εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης, 
ειδικότερα στους τομείς της 
αρχιτεκτονικής και του βιομηχανικού 
σχεδιασμού. Βασικά χαρακτηριστικά 
του Μπαουχάους ήταν η απλότητα, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις 
γεωμετρικές φόρμες και στο χρώμα. 
Η σχολή αξιοποίησε την ανθρώπινη 
ατομική προσπάθεια στα πλαίσια 
μιας βιομηχανικής παραγωγής που 
στο παρελθόν ήταν απόλυτα 
τυποποιημένη. 

• Από τους κύριους εκφραστές είναι:  
Paul Klee, Wassily Kandinsky  



 
 

 
• Μετά την απελευθέρωση 

από τους Τούρκους, δεν 
υπήρχε στην Ελλάδα 
σύγχρονη τέχνη. Γι' αυτό 
οι Έλληνες καλλιτέχνες 
πήγαιναν και σπούδαζαν 
στο εξωτερικό, απ' όπου 
έφερναν και στην Ελλάδα 
τα νέα ρεύματα της 
τέχνης. 
 
 

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, 
πίνακας του Νικόλαου Κουνελάκη 

 
 
 



•  Η έξοδος του Μεσολογγίου, 1855, λάδι 

σε μουσαμά, 169 εκ. x 127 εκ., Εθνική 
Πινακοθήκη της Ελλάδας 

• Παλαιότεροι είναι ο 
Θεόδωρος Βρυζάκης 
(1814-1818), που 
σπούδασε στο Μόναχο 
και ζωγράφισε θέματα 
της ελληνικής 
επανάστασης και ο Ν. 
Κουνελάκης (1829-
1869) 



• Ν. Λύτρα, Ο γαλατάς (1895). Λάδι σε καμβά, 
53 εκ. x 37 εκ. Εθνική Πινακοθήκη της 
Ελλάδας -  

• Στο Μόναχο σπούδασαν οι 
μεγάλοι Έλληνες ζωγράφοι 
Νικηφόρος Λύτρας (1832-
1904) και ο Νικόλαος Γύζης 
(1842-1901) που 
θεωρούνται θεμελιωτές της 
άνθησης της νέας ελληνικής 
ζωγραφικής. Ο Λύτρας είναι 
καλύτερος ως συνθέτης, 
αλλά ο Γύζης έχει απλότητα 
στο σχέδιο. Και οι δύο 
γνωρίζουν και 
χρησιμοποιούν πολύ καλά 
τα χρώματα. 



Νικόλαος Γύζης, Ιστορία (1892). Λάδι σε καμβά, 89 εκ. 
διάμετρος. Ιδιωτική συλλογή. 



• Ο Κ. Βολανάκης (1837-1907) είναι από τους καλύτερους 
Έλληνες θαλασσογράφους. Ζωγράφισε  πίνακες με ιστορικό 
περιεχόμενο και πλήθος παραλιακών τοπίων στον Πειραιά, 
όπου κατοικούσε. 

Κ. Βολανάκης: Αραγμένα καράβια (π. 1895;). Λάδι σε μουσαμά, 112 εκ. x 212 
εκ. Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας 

 



 
 
 
 

• Γ. Ιακωβίδης, Παιδική Συναυλία (1894). Λάδι 
σε μουσαμά, 176 εκ. x 250 εκ. Εθνική 
Πινακοθήκη 

• Αλλά ο διαπρεπέστερος 
Έλληνας δάσκαλος της 
ζωγραφικής ήταν ο 
Γεώργιος Ιακωβίδης (1853-
1932), που ανέπτυξε σε 
βαθμό τελειότητας  όλους 
τους τομείς: σχέδιο, 
φωτοσκίαση, χρώμα, 
σύνθεση κλπ. 
 

• Αντλεί τα θέματά του από 
την καθημερινή και την 
οικογενειακή ζωή. Γι' αυτό 
ζωγραφίζει με δύναμη και 
ρεαλιστική έκφραση απλές 
καθημερινές εκδηλώσεις 
και κυρίως μικρά παιδιά. 



Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου 
(1931). Ελαιογραφία, 118 εκ. x 117 εκ. 

Συλλογή Ιδρύματος Σπ. Λοβέρδου. 

• Σπουδαίος νεοέλληνας 
ζωγράφος είναι  ο 
Παρθένης, ο οποίος 
παίρνει ένα 
συγκεκριμένο θέμα και 
το δίνει συμβολικά στα 
έργα του άλλοτε με 
γεωμετρικά σχήματα 
και άλλοτε μ' ελεύθερη 
εκτέλεση 



• Συνεχώς και περισσότεροι Έλληνες ζωγράφοι ακολουθούν τις 
νέες τάσεις της ζωγραφικής όπως είναι ο Γ. Γουναρόπουλος, η 
Α. Παπά, ο Τσαρούχης ο Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας, ο Σπ. 
Βασιλείου κ.ά. 

                                    Τσαρούχης, Οι τέσσερις εποχές , 1969 



 

   Η ζωγραφική,  

ανάλογα με το αντικείμενό της, 
χωρίζεται σε: 



Ανρί Ματίς, Η κυρία Ματίς (1952) 

προσωπογραφία 
 απεικονίζει πρόσωπα και όχι 
μόνο τα χαρακτηριστικά τους, 
αλλά και την ιδιαίτερη 
προσωπικότητα του ατόμου. 
Περίφημο, από την άποψη αυτή, 
είναι το πορτραίτο της "Μόνα 
Λίζα" που είναι γνωστή σαν 
Τζιοκόντα, του Ντα Βίντσι, ο 
"πάπας Ιννοκέντιος" (1650) του 
Βελάσκουεθ κ.ά. 



 Αυτοπροσωπογραφία Βίνσεντ βαν Γκογκ 
(1887)  

Η προσωπογραφία ήταν ευρύτατα διαδομένη 
στους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους. 
Ονομαστές στην αρχαιότητα, για τον ρεαλισμό 
και την τεχνική τους αρτιότητα ήταν οι 
προσωπογραφίες του Αρχέλαου, του 
Αντίγονου του Μονόφθαλμου, όπως και η 
απεικόνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον 
ζωγράφο Απελλή (380/370 π.Χ). Σύμφωνα με 
τον Πλίνιο, ο Μέγας Αλέξανδρος ζήτησε από 
τον Απελλή να φιλοτεχνήσει μία 
προσωπογραφία της παλλακίδας Καμπάσπης 
και εκείνος την ερωτεύτηκε. Ο πίνακας 
εντυπωσίασε τόσο τον Αλέξανδρο ώστε 
αργότερα την παραχώρησε ως δώρο στο 
ζωγράφο. Κατά τον Πλίνιο μία 
προσωπογραφία του Μέγα Αλεξάνδρου, που 
φιλοτέχνησε ο Απελλής δεν άρεσε στον 
βασιλέα. Το άλογο του Αλέξανδρου, 
βλέποντας την προσωπογραφία του 
Αλεξάνδρου χλιμίντρισε, και ο Απελλής με 
θάρρος είπε "Βασιλιά, το άλογο από τέχνη 
ξέρει καλύτερα από εσένα". 



Η χαμένη προσωπογραφία του 
Στάλιν από τον Πικάσσο 

 

 

 

Τον 17ο αιώνα η τέχνη της 
προσωπογραφίας απέκτησε 
καθαρά πνευματικό 
χαρακτήρα. Οι καλλιτέχνες 
έστρεψαν την προσοχή τους 
στην απόδοση των 
εσωτερικών στοιχείων του 
ατόμου, αγνοώντας τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά. 
Σημαντικοί εκπρόσωποι του 
αιώνα αυτού ήταν ο Βαν 
Ντάικ, ο Ρούμπενς, ο 
Ρέμπραντ, ο Βελάσκεθ και ο 
Μουρίλο.  



Η γαλατού (περ. 1658-60) 
αντιπροσωπευτικό δείγμα ρωπογραφίας του 

Ολλανδού ζωγράφου Γιοχάνες Βερμέερ 

Ρωπογραφία 
 αποδίδει σκηνές της 
οικογενειακής ζωής ή 
ευτελή αντικείμενα 
(καρπούς, σκεύη κλπ) 

 



• Η ρωπογραφία εμφανίστηκε ήδη 
στην αρχαία Ελλάδα, όπου 
διέφερε από την λεγόμενη 
μεγαλογραφία, η οποία σε 
αντίθεση έχαιρε μεγαλύτερης 
εκτίμησης, διότι αντλούσε τη 
θεματολογία από τη μυθολογία, 
την ιστορία ή τη θρησκεία. 
Σημαντικός ρωπογράφος του 4ου 
αιώνα π.Χ. υπήρξε ο Πειραϊκός, ο 
οποίος σύμφωνα με τον Πλίνιο 
ζωγράφιζε σκηνές χειρωνακτικών 
επαγγελμάτων, όπως το μαγαζί 
του κουρέα, το εργαστήρι του 
τσαγκάρη, γαϊδουράκια και 
νεκρές φύσεις. Σύμφωνα με τον 
Πλίνιο πάντα, τα έργα του 
Πειραϊκού είχαν απίστευτο 
ρεαλισμό και έπαιρναν βραβεία 
ακριβότερα από τα μεγάλα έργα 
πολλών άλλων ζωγράφων. 

Πίνακας του Γκέραρντ Τέρμποχ 

 



Oψοκομιστής, Σπυρίδωνα 
Μαντζάκου  

Ο «Οψοκομιστής» είναι 
ελαιογραφία. Εικονίζει μια 
μικρή σκηνή από την 
καθημερινή ζωή της Αθήνας 
στις αρχές του 20ού αιώνα. 
Ένα παιδί, βιοπαλαιστής στην 
αγορά κάθεται για μια στιγμή 
επάνω σε ένα ξύλινο κιβώτιο 
για να ξεκουραστεί, ενώ στην 
ράχη του έχει ακόμα δεμένο 
το καλάθι με την πραμάτειά 
του. Στο πίσω μέρος 
κυριαρχεί ένας μεγάλος 
εξωτερικός τοίχος σπιτιού, 
ενώ στο αριστερό άκρο μόλις 
και διακρίνεται ένα μικρό 
μέρος της αγοράς. 



• Τοπιογραφία του Themistokles von 
Eckenbrecher (1842-1921)  

 

• Τοπιογραφία - Υπαιθρισμός 
 περιλαμβάνει τοπία αστικά ή φυσικά 



Αρχή φθινοπώρου του 
Επαμεινώνδα 
Θωμόπουλου(1878-1976) 

• . Το τοπίο έπαιζε σχεδόν 
πάντα σημαντικό ρόλο στην 
ιστορία της ζωγραφικής. Σε 
όλες τις μορφές των 
εικαστικών τεχνών 
εμφανίζονται μορφές 
τοπιογραφίας, στη 
ζωγραφική, τη γλυπτική, τη 
χαρακτική, τη 
μικρογλυπτική, αλλά και σε 
πολλές μορφές της 
καλλιτεχνικής χειροτεχνίας 
(κεραμική, κεντητική, 
υφαντική, ταπισερί, 
σταμπωτά), από την 
αρχαιότητα έως τις μέρες 
μας 



Σκηνή από τη Οδύσσεια (60- 40 π.Χ.), Βιβλιοθήκη Βατικανού. 



Θέα στο Ντελφτ του Βερμέερ.(1660) 



Κων Μαλέας, Ελαιογραφία σε χαρτόνι                                       Ντένη  Θεοχαράκη 
 



• Θαλασσογραφία (λάδι σε μουσαμά) 

• Θαλασσογραφία 
Κλάδος της τοπιογραφίας. 
Πρόκειται για την εικαστική 
απεικόνιση θαλασσινού 
θέματος 



Κ. Βολανάκης: Αραγμένα καράβια (π. 1895;). Λάδι σε μουσαμά, 112 εκ. x 212 
εκ. Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας 



Ιωάννης Αλταμούρας, Το λιμάνι της Κοπεγχάγης 



• Ζωγραφική της νεκρής φύσης  

Αποδίδει ζώα, λουλούδια, καρπούς, σκεύη, βιβλία κ.ά. Οι 
ρίζες ξεκινούν από την Αίγυπτο, την ελληνική αρχαιότητα 
και τη ρωμαϊκή εποχή (κυρίως στην Πομπηία) 

 



 
 
 

Toma Viorel, «νεκρή φύση»  
Σε λαδί φόντο, επάνω σε τραπέζι με λευκό τραπεζομάντηλο εικονίζεται νεκρή φύση με μαγειρικά 

σκεύη, κανάτα και πιθανώς κουβάρι μαλλί καφέ απόχρωσης. 
 

 • Σε διαγωνισμό μεταξύ αντίζηλων 
καλλιτεχνών κατά την αρχαιότητα, 
ο Ζεύξις έφερε ένα πίνακα με 
σταφύλια, ζωγραφισμένα τόσο 
φυσικά που τα σπουργίτια 
ξεγελάστηκαν και ήρθαν να 
τσιμπολογήσουν. Τότε ο παρράσιος 
έφερε ένα πίνακα με μια κουρτίνα 
που την είχε αποδώσει με μεγάλη 
φυσικότητα που ο Ζεύξις του είπε 
να τραβήξει την κουρτίνα για να δει 
τον πίνακα. «Πίνακάς μου είναι 
αυτό το παραπέτασμα» απάντησε 
ο Παρράσιος. Όταν ο Ζεύξις 
κατάλαβε την πλάνη του έδωσε το 
βραβείο στον Παρράσιο, λέγοντάς 
του πως αυτός εξαπάτησε τα 
πτηνά, αλλά ο Παρράσιος αυτόν 
τιον ίδιο που ήταν καλλιτέχνης 



 
Ζαχαρίου, Νεκρή φύση  



 

Ζωγραφική των ζώων 
 

 

 

• Δαυίδ Δρουσιώτης 

 Με αυτήν ασχολούνται 
ζωγράφοι, που έχουν 
παρατηρήσει τη ζωή των 
ζώων 

 

 

 
Αιγυπτιακή ζωγραφική 

 



 



Αρχιτεκτονική ζωγραφική 
 Δηλαδή ζωγραφική αρχιτεκτονημάτων, μνημείων, 

ερειπίων κλπ. 

 



Πρόσοψη κτιρίου , Πόρτο 

 



 
 

• Πό • Απαιτεί λεπτότητα και 
κατ’ ουσίαν  είναι κλάδος 
της διακοσμητικής 

• Ο κοσμηματογράφος 
ζωγραφίζει κοσμήματα ή 
τοίχους, οροφές, δάπεδα 
ή προσόψεις οικιών. 

 

 
• Πίνακας με υποδείγματα κοσμηματογραφίας 

από το έργο του Owen Jones, The Grammar 
of Ornament, Λονδίνο 1856 



 





• Η ζωή, ο θάνατος κι αναμεσίς η τέχνη (Νίκος 
Εγγονόπουλος) 

 

• Η Τέχνη είναι η υπογραφή των πολιτισμών 
(Beverly Sills,αμερικανίδα υψίφωνος) 

• Η τέχνη ξεπλένει την ψυχή από τη σκόνη της 
καθημερινότητας (Πάμπλο Πικάσο) 

• Τώρα βλέπω το νόημα της συνουσίας των 
χρωμάτων (Γ. Βαφόπουλος, ποιητής) 
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